
 

 

 مقاله پژوهشي

 يهارابطه هوش هيجاني بر رضايت شغلي کارکنان زن و مرد دانشگاه
  کشوريعلوم پزشک

  
  ٤قت جوينب حقيز، ٣يد انصاريحم، ٢ق پوريمحمدرضا شف، ١زهرا حقيقت جو

 
 12/7/87 تاریخ پذیرش 5/4/87تاریخ دریافت

 
  چكيده

 هوش  ؛يت شغل ي رضا هاي سنجش   از جمله روش   .ردي توجه قرار گ    مورد ديه با گوناگون هموار هاي   جنبه  از يت شغل يرضا ي توسعهسنجش و    :پيش زمينه و هدف   
  . کشور بوده استهاي علوم پزشکي کارکنان دانشگاهت ي بر رضايجانيهوش ه ي شناخت رابطه مقاله ين اهدف. باشد ي ميجانيه

هـاي علـوم    رد پژوهش شامل كاركنان زن و مرد برخي از دانـشگاه  موي جامعه.  استياين پژوهش كاربردي و از دسته مطالعات تحليلي ـ مقطع  :هاروشمواد و 
شد که پس    استفاده   رضايت شغلي هرزبرگ   و   هوش هيجاني سيبرياشرينگ   يها پرسشنامهاز  ،  يت شغل يت موجود رضا  ي سنجش وضع  يپزشكي كشور بوده كه برا    

 ،هاي علـوم پزشـکي اروميـه، بوشـهر، زابـل، قـزوين        نفر از دانشگاه٤٣٧٥ن منظور، ي ابه .ها مورد استفاده قرار گرفت  دادهيآور  جهت جمع  يياي و پا  ييد روا يياز تأ 
ل قـرار  يـ ه و تحلي مورد تجزSPSSافزار   استنباطي مناسب، با كمك نرمي آماريها دست آمده با استفاده از روشج بهي و مشهد در مطالعه وارد شدند و نتا    گلستان
  .گرفت
، رضايت شغلي آنان      به اين معني كه هر چه هوش هيجاني کارکنان بيشتر بوده          ؛  ت شغلي کارکنان زن و مرد رابطه وجود دارد        بين هوش هيجاني و رضاي    : ها يافته

هـاي اجتمـاعي و       خودآگاهي، خودكنترلي، هوشياري اجتمـاعي، مهـارت      (هاي هوش هيجاني      بين رضايت شغلي و هر يك از مولفه       .  نيز باالتر بوده است و بالعكس     
گانـه  هاي پنج   گويان بين رضايت شغلي و هر يك از مولفه          دهد كه در كل پاسخ      نتايج به دست آمده نشان مي     . در کارکنان زن و مرد رابطه وجود دارد       ) خودانگيزي

هـاي    ر مؤلفـه  هاي خودآگاهي، خودكنترلي، هوشياري اجتماعي و خودانگيزي وابسته به جـنس اسـت يعنـي د                 البته مولفه . هوش هيجاني رابطه مثبت وجود دارد     
و .  خودانگيزي اين رابطه فقط در مورد مردان تأييد شـده اسـت   خودآگاهي، خودكنترلي و هوشياري اجتماعي اين رابطه فقط در مورد زنان تأييد شده و در مؤلفه               

  .اين رابطه وابسته به جنس نبوده و در هر دو گروه مردان و زنان تأييد شده است) ارتباطي( هاي اجتماعي مهارت
  . كاركناني كه از هوش هيجاني باالتري برخوردارند از رضايت شغلي بيشتري برخوردار هستند:گيري نتيجهبحث و 

 ها  دانشگاه،ي کارکنان ادار،)بهداشت و درمان(ت يري سازمان و مد،يت شغلي رضا،يجانيهوش ه :هاكليد واژه
   

 ۱۳۸۷، زمستان ۱۵۸-۱۶۹ ص چهارم،  ششم، شمارهدورهفصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، 

  منابع نيروي انساني، درمان و آموزش پزشكي - وزارت بهداشت ،تهران :آدرس مكاتبه
Email: education1966@yahoo.com 

                                                 
   )ولئ مسي سندهينو(ريزي آموزشي   كارشناس ارشد برنامه۱

  ني قزويکارشناس ارشد مشاوره، معاون اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشک2 
   يموزش پزشکآدرمان و   وزارت بهداشت،يموزشآ معاونت ي کارشناس روابط عموم،يات و معارف اسالمي الهي کارشناس3
  موزش و پرورشآکارشناس  4

 

 مقدمه

هاي سنتي مربوط     بريم كه نظريه    اي از زمان به سر مي       ما در برهه  

هـاي    انـد و نظريـه      به هوش و پيشرفت دچار تغيير و تحول شـده         

نگـرش جديـد در     . شـوند   ها مـي    طور مرتب جايگزين آن   جديد به 

رتباط با هوش و پيشرفت اين است كه هوش هيجاني نسبت           ا

ــ  ــره هوش ــه به ــناخت (يب ــوش ش ــده  ) يه ــي كنن ــيش بين پ

تري براي موفقيت فـرد در زنـدگي و محـيط كـارش               مطمئن

 تواند به تنهايي تضمين كافي باشد و هوش شناختي نمي مي
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انسان نه . رضايت و گذران زندگي فردي باشد سالمتي،براي كسب 

منطق صرف است و نه احساس و هيجان صرف، بلكه تركيبي از هر             

ست و توانايي شخص براي سـازگاري و چـالش در زنـدگي بـه               دو ا 

هاي هيجاني و منطقـي او بـستگي دارد بـه     عملكرد منسجم قابليت  

عبارت ديگر تعقل بدون عاطفه ناتوان است و عاطفه و هيجـان نيـز           

  ).۱( بدون تعقل نابينا

 توسـط دانيـل     ۱۹۹۰اصطالح هوش هيجـاني اولـين بـار در سـال            

ي از هوش هيجاني مطـرح شـد كـه شـامل            عنوان شكل  و به  1گلمن

هـاي خـود و ديگـران، پـذيرش           ها و هيجان    توانايي كنترل احساس  

. هاي اجتماعي است    هاي ساير افراد و كنترل روابط و توانش         ديدگاه

گـران شـامل متغيرهـاي        هوش هيجـاني از سـوي برخـي پـژوهش         

هـاي بـين مـوقعيتي رفتـار نظيـر            شخصيتي است كـه بـا شـاخص       

  . )۲( يابند  ورزي و خوش بيني ارتباط ميهمدلي، جرأت

يـابي بـه    تواند افـراد را از دسـت   فقدان كفايت و قابليت هيجاني مي    

شان باز دارد اما بعد مثبت اين قـضيه آن اسـت كـه                پتانسيل بالقوه 

  . هوش هيجاني قابل يادگيري است و از لحاظ ژنتيكي ثابت نيست

رد بررسي و پژوهش هاي متنوعي مو امروزه هوش هيجاني در حيطه

تـرين  قرار گرفته است صـنعت و كارگـاه و مراكـز شـغلي از جـدي               

 . هاي مورد بررسي در حيطة هوش هيجاني هستند زمينه

،  چرا برخي از كارمندان و كاركنان قادرند به سرعت پيشرفت كننـد   

زيردستان و افراد تابع را برانگيزانند و يا با تالش اندكي وارد جمـع              

هـاي اخيـر چنـين      ، در سـال      يا مدير قسمت شـوند     هيأت مديره و  

هـوش  .  انـد  هايي با عنوان هـوش هيجـاني برچـسب خـورده        توانايي

هيجاني براي يك كارگاه مولـد و مراكـز شـغلي ديگـر، ثمـربخش،               

ضروري و اساسي است و براي بهتر بودن و پيشرفت در شـغل و يـا          

بـه عبـارت ديگـر      . پذيرش نقش رهبـري حيـاتي و ضـروري اسـت          

هـا بـه تنهـايي         و تخـصص   هاها نشان داده است كه مهارت       پژوهش

سـازد بلكـه بيـشتر سـطوح بـاالي            عملكرد درخشاني را آشكار نمي    

                                                 
1 Goleman 

هـر  . شـود   هوش هيجاني است كه منجر به موفقيت و پيشرفت مي         

تـر باشـد، هـوش هيجـاني از اهميـت بيـشتري               چه شغل پيچيـده   

  . برخوردار خواهد بود

  نمودن  توجه عميق و کافي    ،تم سازماني امروزه شرط بقاي هر سيس    

د آوردن  يـ  پد يبـرا  و تـالش     در سازمان به نيروهاي انساني موجود     

ــهيزم ــوان ي ن ــت عن ــي تح ــمندترين  «  ارزش ــا ارزش ــدان م کارمن

 بـا توجـه بـه رسـالت         ).۳( باشد ميمد نظر   » هاي ما هستند   ييدارا

 مولـد و محقـق      ي ت نسل جوان و پرورش جامعه     يها در ترب   دانشگاه

  بر عهده دارنـد؛    ي علوم پزشک  يها  که دانشگاه   اهداف مهمي  ژهيبه و 

 ي مين بهداشت و درمـان کليـه  أفراهم آوردن امكانات ت . ۱: از جمله 

. درماني و آموزشي   افراد کشور از طريق گسترش خدمات بهداشتي،      

مين، أ تربيت نيروي انساني متخصص، متعهد و کارآمـد بـراي تـ            .۲

 افـزايش   .۳ . پايدار کشور  ي ه و توسعه   سالمت جامع  شيافزاحفظ و   

ن يــ ا کارکنــاناســاس همــين ؛ بــروري در آمــوزش پزشــکي بهــره

  .)۴(باشندبااليي برخوردار  يت شغليد از رضايمؤسسات با

ن پژوهش حاضر سعي دارد به بررسي روابط بين سازة هوش           يبنابرا

  . هيجاني و رضايت شغلي بپردازد

ادبيـات روان شناسـي، ايـن       از زمان ظهور سازه هوش هيجـاني در         

هاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفته؛ از جمله كار و  سازه در حيطه

 ه، رابطـ  اند گران مختلف همواره سعي داشته   در واقع پژوهش  .  كارگاه

اين سازه را با عوامل مهم و مـؤثر در موفقيـت شـغلي و در نهايـت                  

عـددي  هاي مت   عنوان مثال پژوهش  به. رضايت شغلي به دست آورند    

 همنـدي شـغلي رابطـ       اند كه هـوش هيجـاني بـا رضـايت           نشان داده 

اي دارد و يا هوش هيجاني به علت افزايش           مستقيم و قابل مالحظه   

توان همدلي و مقاومت در برابر استرس، عملكـرد شـغلي را بهبـود              

عنـوان سـندرمي    در طرف مقابـل فرسـودگي شـغلي بـه         . بخشد  مي

گـران و روان      كانون توجه پژوهش  متشكل از سه جزء نيز امروزه در          

 فرسـودگي   :شناسان صنعتي است اجزاي ايـن سـندرم عبارتنـد از          

افـسردگي،  (، فرسـودگي هيجـاني        )خستگي و فقدان نيـرو    ( جسمي
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و فرسودگي نگرشي يا دگرسـان      ) هاي مربوط به درماندگي     احساس

اين عارضه امروزه درصـد قابـل تـوجهي از كارمنـدان و             .  بيني خود 

هـا    دهد و به كاهش توان كاري آن        ها رنج مي    را در سازمان  كاركنان  

گران و همچنـين      وري شده و توجه پژوهش      و در نتيجه كاهش بهره    

ايـن عارضـه حتـي      . صاحبان صنايع را به خود مشغول داشته است       

زندگي خارج از محيط كار و زنـدگي خـانوادگي را نيـز بـا اخـتالل              

اي، افزايش حوادث و       حرفه ، نارضايتي   كاهش توليد . سازد  مواجه مي 

افــراد از جملـه پيامــدهاي    هــا و كـاهش ســالمت عمـومي   تـصادف 

لذا مطالـب ارائـه شـده و        .  فرسودگي شغلي و نارضايتي شغلي است     

هاي متعددي كه در زمينه فهم رابطه بين هوش هيجاني و             پژوهش

فرسودگي شغلي و رضايت شغلي به انجام رسـيده، توجـه بـه ايـن               

سازد ضرورتي كه متأسـفانه در         از پيش ضروري مي    موضوع را بيش  

هـا هنـوز بـه خـوبي تفهـيم و             ، ادارات و سـازمان      كشور ما و صنايع   

  .  ادراك نشده است

تا به حال به رضايت شغلي توجه شده امـا بـه هـوش هيجـاني بـه                  

خـواهيم ببينـيم كـه اگـر          حال مي . اندازه كافي توجهي نشده است    

را مـورد توجــه قـرار دهـيم آيــا    هـاي آن   هـوش هيجـاني و مؤلفــه  

توانيم براي رضايت شغلي بستر مناسبي بيابيم؟ همچنـين ايـن             مي

هاست كـه آيـا بـين هـوش           مطالعه درصدد يافتن پاسخ اين سئوال     

 علـوم   يهـا هيجاني و رضايت شغلي کارکنـان زن و مـرد دانـشگاه           

 رابطه وجود دارد؟ آيـا بـين رضـايت شـغلي و هـر يـك از                  يپزشک

وش هيجاني در کارکنان زن و مرد رابطه وجـود دارد؟           هاي ه   مؤلفه

آيا بين رضايت شغلي کارکنان زن و مرد تفاوت وجـود دارد؟ و آيـا               

  بين هوش هيجاني کارکنان زن و مرد تفاوت وجود دارد؟

  هامواد و روش

.  اسـت  ي مقطع - اين پژوهش كاربردي و از دسته مطالعات تحليلي       

 ي زمـان ي نـد کـه در فاصـله      نفـر بود   ۴۳۷۵ پژوهش شامل    ي جامعه

هـاي علـوم      شـاغل در دانـشگاه      از کارکنـان   ۱۳۸۵مرداد تا مهرماه    

طـور  گلـستان و مـشهد بـه    ،  قـزوين ،  زابـل ،  بوشـهر ،  پزشکي اروميه 

فرمول تعيين  آماري بر اساس ي  حجم نمونه.ندتصادفي انتخاب شد

عنوان حجم نمونـه انتخـاب       نفر به  ۲۶۶تعداد  . حد نمونه تعيين شد   

  .ديگرد

 

S= 72    S2= 5184       M= 288 
  ه دست آمده بر حسب جنس، محل خدمت تعيين تعداد و درصد نمونه ب):۱(جدول شماره 

  تعداد نمونه  درصد  تعداد كل  جنسيت  يدانشگاه علوم پزشک
  بوشهر  ۳۴  ۱۳  ۵۶۸  زن
  ۲۰  ۸  ۳۳۷  مرد
  زابل  ۱۹  ۸  ۳۱۴  زن
  ۱۷  ۶  ۲۸۶  مرد
  مشهد  ۲۲  ۸  ۳۵۵  زن
  ۳۲  ۱۲  ۵۰۸  مرد
  هياروم  ۳۵  ۱۳  ۵۶۸  زن
  ۱۳  ۵  ۲۱۲  مرد
  گلستان  ۱۶  ۷  ۲۶۳  زن
  ۱۶  ۶  ۲۶۰  مرد
  نيقزو  ۲۱  ۸  ۳۳۹  زن
  ۲۱  ۸  ۳۶۵  مرد
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 درصـد را کارکنـان   ۵/۵۴ نفر يعني ۱۴۵ نفر نمونه، ۲۶۶از مجموع   

. دهند   درصد را کارکنان مرد تشكيل مي      ۵/۴۵ نفر يعني    ۱۲۱زن و   

  : پژوهش يارهاابز

هـوش هيجـاني از    :»سيبر ياشرينگ«پرسشنامه هوش هيجاني     -۱

هــا و  عبــارت اســت از توانــايي نظــارت بــر احــساس نظــر مفهــومي

هاي   هاي خود و ديگران، توانايي تشخيص و تفكيك احساس          هيجان

خود و ديگران و استفاده از دانش هيجاني در جهت هدايت تفكـر و        

اي   هوش هيجاني از نظر عمليـاتي نمـره       .  )۵( ارتباط خود و ديگران   

كسب » سيبر ياشرينگ «است كه فرد در پرسشنامه هوش هيجاني        

  . كند مي

   :هاي هوش هيجاني مؤلفه

ها، نقـاط ضـعف و قـوت      توانايي شناخت احساس:1 ـ خود آگاهي ۱

خود آگاهي از نظر    . ها  خويش و عوامل به وجود آورنده نوع احساس       

سـيبر  «كه فرد در پرسشنامه هوش هيجاني       اي است     عملياتي نمره 

ــرينگ ــا ش ــؤال(» ي ــاي س ــسب )۳۳،۳۲،۲۷،۲۴،۱۴،۱۲،۱۰،۶ ه  ك

  . كند مي

طـوري كـه   هـا اسـت، بـه    توانايي ابراز احساس «:2 ـ خود كنترلي ۲

خود كنترلي از نظر    . هاي سالم را ممكن سازد      جريان تفكر و ارتباط   

جــاني اي اســت كــه فــرد در پرســشنامه هــوش هي عمليــاتي نمــره

ــرينگ« ــؤال(» سيبرياش ــاي س ــسب ) ۳۰،۲۳،۱۸،۱۶،۱۱،۵،۲ ه ك

  . كند مي

ها ديگران   توانايي درك احساس:)3همدلي( ـ هوشياري اجتماعي  ۳

و به كارگيري يك عمل مناسب و واكنش مورد نيـاز بـراي افـرادي              

اي   همدلي از نظر عملياتي نمـره     . اند  كه در پيرامون خود قرار گرفته     

» سيبرياشــرينگ«شنامه هــوش هيجــاني اســت كــه فــرد در پرســ

  . كند  كسب مي)۲۹،۲۵،۲۲،۱۷،۴،۳ هاي سؤال(

                                                 
1 Self-Awareness  
2 Self-Control  
3 Empathy  

توانايي مديريت روابط خـود   «:)ارتباطي (4هاي اجتماعي  ـ مهارت ۴

اي است كـه      هاي ارتباطي از نظر عملياتي نمره       مهارت. » با ديگران 

 هـاي   سـؤال (» سـير ياشـرينگ   «فرد در پرسشنامه هوش هيجـاني       

  . كند  كسب مي)۲۸،۱۹،۱۳،۸،۷

، توانايي تمركـز    شامل افزايش احساس مسؤوليت:5 ـ خودانگيزي ۵

گـري و   بر تكليف در دست انجام و عطـف توجـه و كـاهش تكـانش       

خـودانگيزي از نظـر عمليـاتي       . شـود   افزايش خويشتن پنداري مـي    

» سيرياشرينگ«اي است كه فرد در پرسشنامه هوش هيجاني           نمره

  . كند  كسب مي)۳۱،۲۶،۲۱،۲۰،۱۵،۹،۱ هاي سؤال(

معرفي مقياس هوش هيجاني سيبرياشرينگ فرم اصلي اين آزمـون          

باشد كه بـه علـت نـاهمخواني بـا             سؤال مي  ۷۰داراي دو قسمت و     

در قـسمت اول    .  فرهنگ مـا از قـسمت دوم اسـتفاده نـشده اسـت            

باشد كه نمره هر كـدام    هاي مربوط به ابعاد هوش هيجاني مي        سؤال

: هـا عبارتنـد از      ايـن مؤلفـه   .  شـوند    محاسـبه مـي    ها جداگانـه    از آن 

ــياري     ــا هوش ــدلي ي ــودكنترلي، هم ــاهي، خ ــودانگيزي، خودآگ خ

 نمـره جداگانـه     ششهاي اجتماعي، هر آزمودني       اجتماعي و مهارت  

 نمره آن مربوط به هر كدام       پنجكند كه يك نمره كل و         دريافت مي 

  . باشد ها مي از مؤلفه

، اغلـب     هميـشه ( و ترتيبـي اسـت       اي   درجـه  پنج  به صورت  هاپاسخ

هـا    ، در بعـضي از سـؤال      )ندرت، هـيچ وقـت    ، گاهي اوقات، به     اوقات

گيـرد و در    ميپنجچنانچه آزمودني گزينه الف را انتخاب كند نمره         

اگـر آزمـودني در     . باشـد   صـورت بـالعكس مـي     هـا بـه     بعضي سـؤال  

 گزينـه الـف را      ۳۳ و ۱،۹،۱۲،۱۳،۱۴،۱۸،۲۰،۲۲،۲۸،۳۱هـاي     سؤال

، د و ه را       ، ج   گيـرد و چنانچـه گزينـه ب          مـي  پنجخاب كند نمره    انت

گـذاري    نمـره . گيـرد    مـي  ۱ و   ۴،۳،۲انتخاب كند بـه ترتيـب نمـره         

 . باشد هاي ديگر بالعكس مي سؤال

                                                 
4 Social Skills  
5 Self-Motivation  
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  ها در آزمون سيبرياشرينگ ط به آنهاي مربو ها و سؤال مولفه:)۲(جدول شماره 

  همدلي  خودكنترلي  خودآگاهي  خود انگيزي
  )ياري اجتماعيهوش(

  هاي اجتماعي مهارت

۱  
۹  
۱۵  
۲۰  
۲۱  
۲۶  
۳۱  

۶  
۱۰  
۱۲  
۱۴  
۲۴  
۲۷  
۳۲  
۳۳  

۲  
۵  
۱۱  
۱۶  
۱۸  
۲۳  
۳۰  

۳  
۴  
۱۷  
۲۲  
۲۵  
۲۹  

۷  
۸  
۱۳  
۱۹  
۲۸  

ــي ــصوري 1:روايـ ــه) ۱۳۸۰( منـ ــون  بـ ــابي آزمـ ــور هنجاريـ منظـ

دست آورده است كه با توجه      سيبرياشرينگ، روايي اين آزمون را به     

توان گفـت كـه آزمـون هـوش هيجـاني            دست آمده مي  به نتيجه به  

ترجمه شده و هنجار شده توسط ايشان كه در پژوهش حاضر مورد            

  . استفاده قرار گرفته از روايي مناسبي برخوردار است

 جهــت بررســي پايــايي و اعتبــار آزمــون هــوش هيجــاني 2:پايــايي

سيبرياشرينگ كه توسط آقاي منصوري ترجمه شده و هنجاريـابي          

، ميزان همساني دروني آزمون بـا اسـتفاده از        )۱۳۸۰(گرديده است   

الزم به ذكر اين كه در      ). ۶( روش آلفاي كرانباخ محاسبه شده است     

پژوهش صورت گرفته هم ميزان همساني دروني كل آزمـون و هـم             

ها محاسبه شـده اسـت كـه نتـايج آن بـه شـرح زيـر                   خرده آزمون 

  :باشد مي

ه مون و هم خرد ميزان همساني دروني كل آز):۳(جدول شماره 
  ها در آزمون سيبرياشرينگ آزمون

تعداد   آلفا
  ها سؤال

تعداد 
  ها آزمودني

  ها مؤلفه

  كل آزمون  ۴۰  ۳۳  ۸۴/۰
  خودآگاهي  ۴۰  ۸  ۵۹/۰
  خود كنترلي  ۴۰  ۷  ۶۴/۰
  خود انگيزي  ۴۰  ۷  ۵۴/۰
  )همدلي(هوشياري اجتماعي   ۴۰  ۶  ۵۱/۰
  هاي اجتماعي مهارت  ۴۰  ۵  ۵۰/۰

                                                 
1 Validity  
2 Reliability  

و آلفـاي   ) ۱۳۸۰(به دست آمده توسط منـصوري       با توجه به نتايج     

توان گفت كـه آزمـون هـوش هيجـاني مـورد               مي ۸۴/۰كل آزمون   

. استفاده در پژوهش حاضر از اعتبار و روايي خوبي برخـوردار اسـت            

در پژوهش حاضر پايايي اين پرسشنامه با اسـتفاده از روش آلفـاي             

  .  محاسبه شده است۸۲/۰كرانباخ 
  غلي هرزبرگ پرسشنامه رضايت ش-۲

توان با تاكيد بر نظريه هرزبرگ         رضايت شغلي را مي    :3رضايت شغلي 

در عوامـل انگيزشـي    . به دو عامل بهداشتي و انگيزشي تقسيم نمود       

هـايي بـراي ارتقـاء و مـواردي اشـاره        به نوع و شرايط كـار، فرصـت       

باشد در حـالي   اي مستقيم با خودكار مربوط مي   شود كه به گونه     مي

هداشتي به مزايا، تـسهيالت رفـاهي، پرداخـت و ديگـر            كه عوامل ب  

رضـايت  ). ۷( ابزارهايي براي ارضاي نيازهاي اوليـه معطـوف اسـت         

اي است كه فرد در پرسـشنامه رضـايت           شغلي از نظر عملياتي نمره    

  . شغلي هرزبرگ به دست آورده است

ايـن پرسـشنامه توسـط      : معرفي پرسشنامه رضايت شغلي هرزبرگ    

 در قالــب تئــوري دو عــاملي ۱۹۶۶نش در ســال  و همكــارا4دانــت

 ۷۲پرسـشنامه مـذكور حـاوي       . فردريك هرزبرگ ارائه شـده اسـت      

اي    درجـه  ۷باشد كه در مقابل هـر عبـارت يـك مقيـاس               سؤال مي 

هـا را بـه دقـت         گو خواسته شـده تـا عبـارت         وجود دارد كه از پاسخ    

                                                 
3 Job Staisfaction 
4 Dant  
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ت هـا بـا عالمـ       بخواند و ميزان موافقت خود را با هريـك از عبـارت           

 يـك درجـه  .  مشخص نمايـد ۷ تا   ۱هاي    ضربدر در هر يك از درجه     

 بيـشترين موافقـت آنـان را نـشان      هفـت ترين موافقت و درجـه      كم

 سـؤال  ۳۶ سؤال رضايت شغلي و    ۳۶اين پرسشنامه حاوي    . دهد  مي

نارضايتي شغلي است كه در هر كدام هـم عوامـل انگيزشـي و هـم                

لي پرسشنامه از دو بخش طور ك به. باشد  عوامل بهداشتي موجود مي   

هاي فـردي آزمـودني       بخش اول شامل مشخصه   .  تشكيل شده است  

شامل جنس، سن، وضعيت تأهل، مدرك تحصيلي و سابقه خدمت           

هاي پـژوهش     باشد و بخش دوم پرسشنامه جهت پاسخ به سؤال          مي

گيـري     سؤال بسته پاسخ است و براي انـدازه        ۳۶باشد كه شامل      مي

  . اي ليكرت استفاده شده است زينه گهفتها از مقياس  آن

توان عنـوان نمـود كـه بـا رجـوع بـه               در زمينه روايي ابزار فوق مي     

ها و به ويژه بار عاملي        ي روان سنجي سؤال   هامحاسبه دقيق ويژگي  

 داشـته و ايـن وضـعيت    ۵۵/۰ها حداقل بار عـاملي   سؤال آن، تمامي 

  . باشد معرف روايي دروني ابزار پژوهش مي

منظـور   اعتباريابي آزمون از روش آلفاي كرانباخ بـه        در ضمن جهت  

بيني قدرت سنجش آزمون استفاده شده و به جهت ايـن كـه               پيش

 سؤال نارضايتي شـغلي  ۳۶ سؤال رضايت شغلي و      ۳۶در پرسشنامه   

وجود دارد، دو اعتبار بـه دسـت آمـده كـه اعتبـار پرسـشنامه اول                 

  . باشد  مي۹۲/۰ و اعتبار پرسشنامه دوم ۹۷۳/۰

ها استفاده   ها و تحليل داده    ر اين پژوهش از دو بخش توصيف داده       د

نتــايج :  آمــاري مــورد اســتفاده عبارتنــد ازيهــا روش. ه اســتشــد

م يتنظـ در قالب جـداول     که  توصيفي شامل توزيع فراواني و درصد       

 بـا   د کـه  يـ  ارائـه گرد   نتايج تحليلي   دوم، ي و در مرحله  ده بود   يگرد

ــ ــژوهش تناســب داشــت االتؤس ــلد.  پ ضــريب از  ر بخــش تحلي

و براي مقايـسه    ) ه اول و دوم   يفرض( همبستگي پيرسون و اسپيرمن   

از معـادل ناپـارامتري   ) فرضـيه سـوم و چهـارم   (متغيرهاي پژوهش  

کـه بـه    . مان ويتني اسـتفاده شـده اسـت       U يعني آزمون    Tآزمون  

 .دين گرديي تعSPSSافزار  كمك نرم

 ها افتهي

ايت شغلي کارکنان زن و مـرد    بين هوش هيجاني و رض     :فرضيه اول 

  . رابطه وجود دارد

 رابطه بين هوش هيجاني و رضايت شغلي ):۴(جدول شماره 

  کارکنان زن و مرد

  سطح   تعداد  همبستگي  جنسيت
  يداريمعن

  ۰۰۰۱/۰  ۱۴۵  ۴۷۸/۰ **  زن

  ۰۳۱/۰  ۱۲۱  ۱۹۷/۰ **  مرد

  
هاي رضـايت شـغلي زنـان     براي آزمون اين فرضيه چون توزيع نمره    

 بنـابراين از آزمـون ضـريب همبـستگي          SK=ــ   ۰۱۲/۱ل نبود   نرما

) ۴(نتايج مربـوط بـه آن در جـدول شـماره            .  اسپيرمن استفاده شد  

ــده اســت ــده   . آم ــه دســت آم ــايج ب ــاس نت    وrsp = ۴۷۸/۰(براس

 ۰۱/۰< ۰۰۰۱=/P (    ي داريمعن درصد رابطه    ۹۹بنابراين با احتمال

  . دبين هوش هيجاني و رضايت شغلي زنان وجود دار

. هاي هر دو متغير نرمـال بـود         ولي در مورد مردان چون توزيع نمره      

)۳۴۳/۰ = SK) (۰۴۰/۰ = SK(  از آزمـــون ضـــريب همبـــستگي ،

  پيرسون استفاده شد براسـاس نتـايج بـه دسـت آمـده ايـن رابطـه                 

بـه ايـن    .  )P =۰۳۱/۰ < ۰۵/۰ و   rp = ۱۹۷/۰( شده اسـت     داريمعن

مردان تأييـد شـده اسـت يعنـي         ترتيب اين فرضيه در مورد زنان و        

ي بين هوش هيجاني و رضايت شغلي کارکنان زن و          داريمعنرابطه  

 همچنين در كل و بدون در نظر گرفتن جنس نيـز            . مرد وجود دارد  

ايـن رابطـه    ) ۴(با توجه به نتايج به دست آمده در جـدول شـماره             

 .  شده استداريمعن

هـاي هـوش      ه بين رضـايت شـغلي و هـر يـك از مؤلفـ             :فرضيه دوم 

خودآگاهي، خودكنترلي، هوشياري اجتماعي يـا همـدلي،        (هيجاني  

در کارکنـان زن و مـرد رابطـه         ) هاي اجتماعي و خودانگيزي     مهارت

 . وجود دارد
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 ، حممدرضا شفيق پور، محيد انصاري، زينب حقيقت جوزهرا حقيقت جو
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 گويان هاي هوش هيجاني در كل پاسخ  رابطه بين رضايت شغلي و هر يك از مؤلفه):۵(جدول شماره 

هوشياري   خود كنترلي  خودآگاهي  
  ياجتماع

ارتباط 
  اجتماعي

هوش   خود انگيزي
  هيجاني

رضايت 
  شغلي

  ۲۱۷/۰**  ۶۵۸/۰**   ـ۰۵۲/۰  ۳۳۱/۰**  ۲۹۰/۰**  ۳۵۵/۰**  ۰۰۰/۱ ضريب همبستگي
  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۳۹۴/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰  يداريمعنسطح 

  خودآگاهي

  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶ تعداد
  ۲۸۱/۰**  ۷۵۵/۰**  ـ۰۱۷/۰  ۳۶۴/۰**  ۳۷۱/۰**  ۰۰۰/۱  ۳۵۵/۰** ضريب همبستگي

  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۷۷۸/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰  ۰۰۰۱/۰  يداريمعنسطح 
  خودكنترلي

  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶ تعداد
  ۲۳۶/۰**  ۶۴۹/۰**  ۰۴۱/۰  ۳۱۶/۰**  ۱  ۳۷۱/۰**  ۲۹۰/۰** ضريب همبستگي

  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۵۰۸/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  يداريمعنسطح 
هوشياري 
  اجتماعي

  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶ تعداد
  ۲۰۱/۰**  ۶۹۸/۰**  ۰۹۰/۰  ۱  ۳۱۶/۰**  ۳۶۴/۰**  ۳۳۱/۰** ضريب همبستگي

  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۱۴۳/۰  ۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  يداريمعنسطح 
ارتباط 
  اجتماعي

  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶ تعداد
  ۱۶۶/۰**  ۲۴۲/۰**  ۰۰۰/۱  ۰۹۰/۰  ۰۴۱/۰  ـ۰۱۷/۰  ـ۰۵۲/۰ ضريب همبستگي

  ۰۰۷/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰  ۱۴۳/۰  ۵۰۸/۰  ۷۷۸/۰  ۳۹۴/۰  يداريمعنسطح 
  خودانگيزي

  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶ تعداد
  ۳۵۹/۰**  ۱  ۲۴۲/۰**  ۶۹۸/۰**  ۶۴۹/۰**  ۷۵۵/۰**  ۶۵۸/۰** ضريب همبستگي

  ۰۰۰۱/۰  ۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  يداريمعنسطح 
  هوش هيجاني

  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶ تعداد
  ۱  ۳۵۹/۰**  ۱۶۶/۰**  ۲۰۱/۰**  ۲۳۶/۰**  ۲۸۱/۰**  ۲۱۷/۰** ضريب همبستگي

  ۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۷/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  دارييسطح معن
  رضايت شغلي

  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶  ۲۶۶ تعداد
هـاي رضـايت    نبـودن نمـره  براي آزمون اين فرضيه به دليل نرمـال      

شغلي زنان و كشيدگي باالي آن براي بررسي رابطـه بـين رضـايت              

هاي هوش هيجاني زنان از آزمون ضريب همبـستگي      شغلي و مؤلفه  

اسپيرمن و براي بررسي رابطـه ايـن دو متغيـر در مـورد مـردان از                 

  . آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است

دا بـدون تفكيـك جـنس و سـپس بـا            براي آزمون اين فرضـيه ابتـ      

تفكيك جنس آزمون همبستگي را اجرا نموده كه نتايج آن به شرح    

  :زير است

 ـ در مورد رابطه بين خودآگـاهي و رضـايت شـغلي، ضـريب      ۲ ـ  ۱

 درصـد  ۹۹باشد كه با احتمال    مي ۲۱۷/۰همبستگي به دست آمده     

ه اين رابطه مثبت بـوده و معـرف ايـن اسـت كـ             . باشد   مي داريمعن

هرچه خودآگاهي کارکنان زن و مرد بيـشتر باشـد رضـايت شـغلي              

ولي با تفكيك جنس اين رابطه      ). ۵جدول شماره    (آنان بيشتر است  

عبـارت ديگـر رابطـه بـين رضـايت شـغلي و             به.  پايدار نمانده است  

   rsp = ۰۳۰۷/۰ شـــده  داريمعنـــ خودآگـــاهي زنـــان كـــامالً    

)۰۵/۰ < ۰۰۰۱/۰ = p) (   لي در مورد مردان اين     ، و   )۶جدول شماره

جــدول ) (p=۸۱۸/۰ و rp = ۰۲۱/۰( نــشده اســت داريمعنــرابطــه 

ي بـين خودآگـاهي و      داريمعنـ هرچنـد رابطـه     بنابراين  .  )۷شماره  

رضايت شغلي وجود دارد ولي با در نظر گرفتن متغيـر جـنس ايـن               

ي بـين   داريمعنـ مانـد و رابطـه        رابطه فقط در مورد زنان پايدار مي      

   .ردان و رضايت شغلي آنان وجود نداردخودآگاهي م

 ـ در مورد رابطه بين خودكنترلي و رضـايت شـغلي، ضـريب     ۲ ـ  ۲

   اســت كــه بــا احتمــال rp = ۲۸۱/۰همبــستگي بــه دســت آمــده 

ــ درصــد ۹۹ جــدول ) (p = ۰۰۰۱/۰ > ۰۱/۰( مــي باشــد داريمعن
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 هاي علوم پزشکي کشورايت شغلي کارکنان زن و مرد دانشگاهرابطه هوش هيجاني بر رض
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هرچـه  ، پس اين رابطه مثبت بوده و معرف اين است كه            )۵شماره  

 کارکنان بيشتر باشد رضايت شـغلي آنـان نيـز بيـشتر             خودكنترلي

  .  است

  گويان زن هاي هوش هيجاني در پاسخ  رابطه بين رضايت شغلي و هر يك از مؤلفه):۶(جدول شماره 
هوشياري   خود كنترلي  خودآگاهي  

  اجتماعي
ارتباط 
  اجتماعي

هوش   خود انگيزي
  هيجاني

رضايت 
  شغلي

  ۳۰۷/۰**  ۶۵۶/۰**  ۰۳۲/۰  ۳۹۷/۰**  ۳۲۵/۰**  ۳۵۵/۰**  ۰۰۰/۱ ضريب همبستگي
  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۷۰۲/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰  دارييسطح معن

  خودآگاهي

  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵ تعداد
  ۴۹۷/۰**  ۷۸۷/۰**  ۰۴۰/۰  ۴۳۶/۰**  ۳۹۵/۰**  ۱  ۳۵۵/۰** ضريب همبستگي

  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۶۳۴/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰  ۰۰۰۱/۰  يداريمعنسطح 
  خودكنترلي

  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵ تعداد
  ۲۴۶/۰**  ۶۵۷/۰**  ۲۱۰/۰*  ۳۲۳/۰**  ۱  ۳۹۵/۰**  ۳۲۵/۰** ضريب همبستگي

  ۰۰۳/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۱۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  يداريمعنسطح 
هوشياري 
  اجتماعي

  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵ تعداد
  ۲۲۱/۰**  ۶۹۶/۰**  ۰۵۸/۰  ۰۰۰/۱  ۳۲۳/۰**  ۴۳۶/۰**  ۳۹۷/۰** ضريب همبستگي

  ۰۰۸/۰  ۰۰۰۱/۰  ۴۸۵/۰  ۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  يداريمعنسطح 
ارتباط 
  اجتماعي

  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵ تعداد
  ۱۳۸/۰  ۲۶۷/۰**  ۱  ۰۵۸/۰  ۲۱۰/۰*  ۰۴۰/۰  ۰۳۲/۰ ضريب همبستگي

  ۰۹۷/۰  ۰۰۱/۰  ۰  ۴۸۵/۰  ۰۱۱/۰  ۶۳۴/۰  ۷۰۲/۰  يداريمعنسطح 
  خودانگيزي

  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵ تعداد
  ۴۸۷/۰**  ۱  ۲۶۷/۰**  ۶۹۶/۰**  ۶۵۷/۰**  ۷۸۷/۰**  ۶۵۶/۰** ضريب همبستگي

  ۰۰۰۱/۰  ۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  يداريمعنسطح 
  هوش هيجاني

  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵ تعداد
  ۱  ۴۸۷/۰**  ۱۳۸/۰  ۲۲۱/۰**  ۲۴۶/۰**  ۴۹۷/۰**  ۳۰۷/۰** ضريب همبستگي

  ۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۹۷/۰  ۰۰۸/۰  ۰۰۳/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  يداريمعنسطح 
  رضايت شغلي

  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵  ۱۴۵ تعداد
  ،   ها ايـن رابطـه پايـدار نمانـده اسـت            ولي با تفكيك جنس آزمودني    

عبارت ديگر رابطه بين خودكنترلي و رضايت شغلي زنـان كـامالً            به

جــدول  ) (p = ۰۰۰۱/۰ > ۰۱/۰ و rsp = ۴۹۷/۰ بــوده  داريمعنــ 

 نـشده اسـت     داريمعنـ ولي در مورد مـردان ايـن رابطـه          ) ۶شماره  

هر بنابراين ) ۷جدول شماره  ( p = ۴۷۹/۰ < ۰۵/۰ و  rp= ـ  ۰۶۵/۰

ي بين خودكنترلي و رضايت شغلي وجود دارد        داريمعنچند رابطه   

نـان پايـدار   ولي با كنترل متغير جنس اين ارتباط فقـط در مـورد ز       

   .است

 ـ سـومين مؤلفـه هـوش هيجـاني، هوشـياري اجتمـاعي يـا         ۲ ـ  ۳

دهــد كــه ضــريب  آزمــون ايــن فرضــيه نــشان مــي. همــدلي اســت

 p = ۰۰۰۱/۰ > ۰۱/۰ و بـا     rp = ۲۳۶/۰همبستگي به دست آمـده      

ي داريمعنـ رابطـه   باشد يعني      مي داريمعنكامالً  ) ۵جدول شماره   (

 بـا   .  و رضايت شـغلي وجـود دارد       )هوشياري اجتماعي (بين همدلي   

تفكيك جامعه مورد بررسي به زنان و مردان ضريب همبستگي بين           

 درصد  ۹۹ است كه با احتمال      rsp = ۲۴۶/۰دو متغير در مورد زنان      

ولـي در   ) ۶جـدول شـماره      (p = ۰۰۳/۰ > ۰۱/۰باشد     مي داريمعن

   و rp = ۱۳۷/۰شـــود  مـــورد مـــردان ايـــن رابطـــه تأييـــد نمـــي

۰۵/۰ > ۱۳۳/۰ = P             بـين   به اين ترتيـب هماننـد دو مؤلفـه قبلـي

ــاعي   ــياري اجتم ــدلي(هوش ــه   ) هم ــان رابط ــغلي زن ــايت ش   و رض

ي وجود دارد ولي بين رضايت شغلي مردان بـا هوشـياري            داريمعن
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  پور، محيد انصاري، زينب حقيقت جو، حممدرضا شفيقزهرا حقيقت جو
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ي داريمعني وجود ندارد و     داريمعنآنان رابطه   ) همدلي(اجتماعي  

 از تأثير متغير    رابطه بين هوشياري اجتماعي و رضايت شغلي ناشي       

  . جنس بوده است

 گويان مرد هاي هوش هيجاني در پاسخ  رابطه بين رضايت شغلي و هر يك از مؤلفه):۷(جدول شماره 

هوشياري   خود كنترلي  خودآگاهي  
  اجتماعي

ارتباط 
  اجتماعي

هوش   خود انگيزي
  هيجاني

رضايت 
  شغلي

  ۰۲۱/۰  ۵۹۴/۰**  -۰۷۳/۰  ۱۸۹/۰*  ۲۶۷/۰**  ۲۲۰/۰*  ۱ ضريب همبستگي
  ۸۱۸/۰  ۰۰۰/۰  ۴۲۸/۰  ۰۳۸/۰  ۰۰۳/۰  ۰۱۵/۰  ۰  يداريمعنسطح 

  خودآگاهي

  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱ تعداد
  -۰۶۵/۰  ۶۷۵/۰  -/۰۸۹  ۲۲۴/۰  ۳۱۷/۰  ۱  ۲۲۰/۰ ضريب همبستگي

  ۴۷۹/۰  ۰۰۰۱/۰  ۳۳۳/۰  ۰۱۳/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰  ۰۱۵/۰  يداريمعنسطح 
  خودكنترلي

  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱ تعداد
  ۱۳۷/۰  ۶۱۵/۰**  -۱۵۶/۰  ۲۷۱/۰**  ۱  ۳۱۷/۰**  ۲۶۷/۰** ضريب همبستگي

  ۱۳۳/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۸۷/۰  ۰۰۳/۰  ۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۳/۰  يداريمعنسطح 
هوشياري 
  اجتماعي

  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱ تعداد
  ۲۷۱/۰**  ۶۵۴/۰**  ۱۱۲/۰  ۱  ۲۷۱/۰*  ۲۲۴/۰*  ۱۸۹/۰* ضريب همبستگي

  ۰۰۳/۰  ۰۰۰۱/۰  ۲۲۲/۰  ۰  ۰۰۳/۰  ۰۱۳/۰  ۰۳۸/۰  يدارينمعسطح 
ارتباط 
  اجتماعي

  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱ تعداد
  ۲۷۱/۰**  ۱۹۳/۰*  ۰۰۰/۱  ۱۱۲/۰  -۱۵۶/۰  -۰۸۹/۰  -۰۷۳/۰ ضريب همبستگي

  ۰۰۳/۰  ۰۳۴/۰  ۰  ۲۲۲/۰  ۰۸۷/۰  ۳۳۳/۰  ۴۲۸/۰  يداريمعنسطح 
  خودانگيزي

  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱ تعداد
  ۱۹۷/۰*  ۱  ۱۹۳/۰*  ۶۵۴/۰**  ۶۱۵/۰**  ۶۷۵/۰**  ۵۹۴/۰** ضريب همبستگي

  ۰۳۱/۰  ۰  ۰۳۴/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  يداريمعنسطح 
  هوش هيجاني

  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱ تعداد
  ۱  ۱۹۷/۰*  ۲۷۱/۰**  ۲۷۱/۰**  ۱۳۷/۰  -۰۶۵/۰  ۰۲۱/۰ ضريب همبستگي

  ۰  ۰۳۱/۰  ۰۰۳/۰  ۰۰۳/۰  ۱۳۳/۰  ۴۷۹/۰  ۸۱۸/۰  يداريمعنسطح 
  رضايت شغلي

  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱  ۱۲۱ تعداد
) ارتباطي(هاي اجتماعي   ـ بين رضايت شغلي و مهارت۲ ـ ۴

با اجراي آزمون همبستگي، . کارکنان زن و مرد رابطه وجود دارد

هاي  ضريب همبستگي به دست آمده بين رضايت شغلي و مهارت

 داريمعن درصد ۹۹ا احتمال  است كه ب۲۰۱/۰) ارتباطي(اجتماعي 

اين رابطه با .  )۵جدول شماره  (p = ۰۰۲/۰ > ۰۱/۰باشد  مي

  در بين زنان مقدار . باشدكنترل متغير جنس نيز پايدار مي

۲۲۱/۰ = rsp ۰۰۸/۰ و = pباشد اين  مي۰۱/۰تر از  و چون كم

 رابطه بين رضايت شغلي .)۶جدول شماره (باشد   ميداريمعنرابطه 

 درصد ۹۹مردان نيز با احتمال ) ارتباطي(هاي اجتماعي  ارتو مه

جدول  (p = ۰۰۳/۰ > ۰۱/۰ و rp = ۲۷۱/۰باشد   ميداريمعن

هاي  رابطه بين رضايت شغلي و مهارتبه اين ترتيب ) ۷شماره 

   .باشد  ميداريمعناجتماعي مردان و زنان 

وان عنـ  ـ در مورد رابطه بين رضايت شغلي و خودانگيزي بـه  ۲ ـ  ۵

دست آمده معرف وجود رابطه     آخرين مولفه هوش هيجاني نتايج به     

ــا احتمــال داريمعنــ   باشــد  درصــد مــي۹۹ بــين ايــن دو متغيــر ب

 ۱۶۶/۰ = rp ۰۰۷/۰ > ۰۱/۰ و = p)  ــماره ــا .  )۵جــدول ش ــي ب ول

كنترل متغير جنس و تفكيك جامعه کارکنان بـه دو گـروه زنـان و         

به اين صورت كه بين رضـايت         ،    تمردان اين رابطه پايدار نمانده اس     

   نــشده اســت داريمعنــشــغلي و خــودانگيزي کارکنــان زن رابطــه 

۱۳۸/۰ = rsp   ۰۹۷/۰ < ۰۵/۰ و = p)    ولي در بين   ) ۶جدول شماره
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 داريمعن درصد ۹۹کارکنان مرد رابطه بين اين دو متغير با احتمال 

) ۷جـدول شـماره      (P = ۰۰۳/۰ > ۰۱/۰ و   rp = ۲۷۱/۰شده است   

رابطه بين خودانگيزي و رضايت شغلي اگرچه در كل         ه اين ترتيب    ب

 شده است ولي با كنترل متغير جنس اين رابطـه فقـط در              داريمعن

  . باشد  ميداريمعنمورد مردان 

 بين رضايت شغلي کارکنان زن و مـرد تفـاوت وجـود             :فرضيه سوم 

  .  دارد

   تفاوت رضايت شغلي کارکنان زن و مرد):۸(جدول شماره 

  داري سطح معني  من ويتنيUمقدار   ها  رتبه مجموع  ها ميانگين رتبه  تعداد  جنسيت  
  رضايت شغلي  ۵۰/۲۳۳۲۷  ۸۸/۱۶۰  ۱۴۵  زن
  ۵۰/۱۲۱۸۳  ۶۹/۱۰۰  ۱۲۱  مرد

۵۰۰/۴۸۰۲  ۰۰۰۱/۰  

براي آزمون اين فرضيه ابتدا متغير رضايت شغلي را با استفاده از 

ا كمك نرم افزار نامه رضايت شغلي هرزبرگ و ب سؤال پرسش۷۲

SPSSمنظور سنجش تفاوت رضايت شغلي  ايجاد نموده و سپس به

هاي مربوط به زنان نرمال  زنان و مردان به دليل اين كه توزيع نمره

 يعني Tبنابراين از معادل ناپارامتري آزمون ) SK= ـ ۰۱۲/۱(نبود 

) ۸(نتايج حاصل از جدول شماره . من ويتني استفاده شدUآزمون 

   بوده و با احتمال ۵/۴۸۰۲ محاسبه شده Uمي دهد كه نشان 

بنابراين فرض صفر .  )P = ۰۰۰۱/۰( شده است داريمعن درصد ۹۹

گردد به اين معني كه بين رضايت  رد و فرض تحقيق تأييد مي

يعني با . ي وجود داردداريمعنشغلي کارکنان زن و مرد تفاوت 

شود  رد مشخص ميمقايسه ميانگين رضايت شغلي کارکنان زن و م

 . باشدرضايت شغلي زنان بيشتر از مردان ميكه 

 بين هوش هيجاني کارکنان زن و مرد تفاوت :فرضيه چهارم
 . وجود دارد

   تفاوت هوش هيجاني کارکنان زن و مرد):۹(جدول شماره 

  داري سطح معني  من ويتنيUمقدار   ها  رتبه مجموع  ها ميانگين رتبه  تعداد  جنسيت  
  نيهوش هيجا  ۵۰/۱۹۹۰۲  ۲۶/۱۳۷  ۱۴۵  زن

  ۵۰/۱۵۶۰۸  ۱۲۹  ۱۲۱  مرد

۵۰۰/۸۲۲۷  ۳۸۳/۰  

 سؤال ۳۳پس از ايجاد شاخص هوش هيجاني با استفاده از 

نامه هوش هيجاني سيبرياشرينگ براي آزمون اين فرضيه پرسش

  از آزمون ) SK=  ـ ۰۱۲/۱(ها نرمال نبود  چون توزيع نمره

Uتايج ويتني استفاده شد، براساس نمنU ۵/۸۲۲۷ به دست آمده 

بنابراين فرض صفر تأييد و فرض . باشد  ميP =۳۸۳/۰ < ۰۵/۰و 

بين هوش هيجاني کارکنان زن شود به اين معني كه  تحقيق رد مي

، اين مطلب با مراجعه به ي وجود نداردداريمعنو مرد تفاوت 

شود زيرا اختالف ميانگين دو گروه   مشخص مي۹جدول شماره 

 . باشد ناچيز مي

  گيري و نتيجهبحث

ي داريمعنـ دهد کـه رابطـه       ي پژوهش حاضر نشان م    ي افتهين  ياول

.  بين هوش هيجاني و رضايت شغلي کارکنان زن و مرد وجـود دارد            

  همچنين در كل و بـدون در نظـر گـرفتن جـنس نيـز ايـن رابطـه                   

ايـن رابطـه در کارکنـان زن و مـرد و در كـل               .  شده است  داريمعن

 مثبت بوده است به اين معني كه هر چه هوش هيجاني    گويان  پاسخ

، رضايت شغلي آنـان نيـز بـاالتر بـوده اسـت و                کارکنان بيشتر بوده  

هاي علمي مطابقت     اين نتيجه به صورت مستقيم با نظريه      .  بالعكس

ندارد ولي به صورت غيرمستقيم با نظريه روابط انساني كـه معتقـد             

 يقي بر ميزان رضايت شغلي افراد  تواند اثر عم    است روابط انساني مي   
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هـاي مربـوط بـه        روابط انساني از موضوع   . داشته باشد مطابقت دارد   

و هوشـياري اجتمـاعي     ) ارتبـاطي (هاي اجتماعي     هاي مهارت   مؤلفه

اين نتيجه همچنين به صورت غيرمستقيم با عامل         . است) همدلي(

س بر اسـا  . نظريه فردريك هرزبرگ مطابقت دارد    ) دروني(انگيزشي  

منـدي    براي رضايت ) دروني(نظريه هرزبرگ وجود عوامل انگيزشي      

نتـايج ايـن فرضـيه پژوهـشي بـا نتـايج            ). ۸( شغلي ضروري اسـت   

زيـرا در   . مطابقـت دارد  ) ۱۰( ، و دهـشيري     )۹( هاي اسدي   پژوهش

بـه تـأثير ميـزان هـوش هيجـاني افـراد در            ) ۱۳۸۲(تحقيق اسدي   

نتايج تحقيق  . ده است كاهش و يا افزايش فرسودگي شغلي اشاره ش       

  طـور بيانگر ايـن اسـت كـه هـوش هيجـاني بـه            ) ۱۳۸۳(دهشيري  

همچنين . بيني مي كند    ي استرس شغلي کارکنان را پيش     داريمعن

ــژوهش  ــايج پ ــا نت هــاي برخــي از  نتــايج ايــن فرضــيه پژوهــشي ب

كـه نـشان    ) ۱۹۹۷ (1ير و سالو  يگران خارجي و از جمله ما       پژوهش

اي بـراي     بينـي كننـده     ني عامل پـيش   دهد بهداشت رواني هيجا     مي

كـه بيـانگر    ) ۲۰۰۰ (2و كـريس واتكـين    ) ۱۱( موفقيت شغلي است  

گيري شغلي    تأثير هوش هيجاني بر پيشرفت و بهبود فرايند تصميم        

  ). ۱۲( است مطابقت دارد

دهد که بين رضايت شـغلي   ي پژوهش حاضر نشان م  ي افتهين  يدوم

آگـاهي، خـودكنترلي،   خود(هاي هـوش هيجـاني      و هر يك از مولفه    

در ) هــاي اجتمــاعي و خــودانگيزي هوشــياري اجتمــاعي، مهــارت

در مجموع اين فرضـيه مـورد       . کارکنان زن و مرد رابطه وجود دارد      

دهـد كـه در كـل         نتايج به دست آمده نشان مـي      . تأييد قرار گرفت  

هـاي پـنج گانـه        گويان بين رضايت شغلي و هر يك از مولفـه           پاسخ

هاي خودآگاهي،    البته مولفه . مثبت وجود دارد  هوش هيجاني رابطه    

خودكنترلي، هوشياري اجتماعي و خـودانگيزي وابـسته بـه جـنس       

هـاي خودآگـاهي، خـودكنترلي و هوشـياري           است؛ يعني در مؤلفـه    

  اجتماعي اين رابطه فقـط در مـورد زنـان تأييـد شـده و در مؤلفـه                 

                                                 
1 Mayer. J. D & Salovey, P. 
2 Watkin, Chris 

در . خودانگيزي اين رابطه فقط در مورد مـردان تأييـد شـده اسـت             

اين رابطه وابـسته بـه جـنس        ) ارتباطي(هاي اجتماعي    مهارت  مؤلفه

نتيجـه ايـن    . نبوده و در هر دو گروه مردان و زنان تأييد شده است           

) ۱۳۸۳(فرضيه پژوهشي به طور نسبي با نتيجه تحقيق دهـشيري           

هـاي خـودكنترلي،      مطابقت دارد زيرا در تحقيـق دهـشيري مؤلفـه         

ي در  داريمعنـ و خودآگاهي به طـور      هوشياري اجتماعي يا همدلي     

بيني استرس شغلي افراد نقش دارند، كـه ايـن نتيجـه دقيقـاً                پيش

مطابق نتايج تحقيق حاضر است ولي در مورد دو مؤلفه ديگر يعني            

هاي اجتماعي نتايج اين دو تحقيق با يكـديگر           خودانگيزي و مهارت  

کـه  دهـد    ي پژوهش حاضر نـشان مـ      ي افتهين  يسوم. مطابقت ندارد 

نتـايج بـه    .  بين رضايت شغلي کارکنان زن و مرد تفاوت وجود دارد         

دست آمده حاكي از آن است كه رضايت شغلي کارکنان زن به طور 

ايـن  . ي از رضايت شغلي کارکنان مرد بيـشتر بـوده اسـت           داريمعن

زيـرا نتـايج   . مطابقت دارد) ۱۳۸۳(نتيجه با نتايج تحقيق دهشيري      

نگر آن است كه کارکنان مـرد نـسبت      بيا) ۱۳۸۳(تحقيق دهشيري   

ي داراي اسـترس شـغلي بـاالتري        داريمعنـ به کارکنان زن به طور      

دهد که بين هوش     ي پژوهش حاضر نشان م    ي افتهين  يسوم .هستند

نتيجـه  .  وجود نـدارد   يداريمعنهيجاني کارکنان زن و مرد تفاوت       

مطابقـت  ) ۱۳۸۳(اين فرضيه پژوهشي با نتايج تحقيـق دهـشيري          

دهـد كـه      نـشان مـي   ) ۱۳۸۳(زيرا نتايج تحقيـق دهـشيري       . ردندا

کارکنان زن نسبت به کارکنان مرد هم در هـوش هيجـاني كلـي و               

هـاي    ي داراي نمـره   داريمعنـ هـاي آن بـه طـور          هم در تمام مؤلفه   

  . باالتري هستند

هـاي حاصـل از ايـن مطالعـه،           داده ي آمـار  يها ليبا استناد به تحل   

رگـذار  ياز جمله عوامل تأث   » يجانيهوش ه «توان اظهار نمود که      يم

  .شوند يمحسوب م» يت شغليرضا«ش يو قابل توجه در افزا
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  شنهاداتيپ

هـاي    هاي مختلف آموزش ضمن خدمت و كارگـاه         برگزاري دوره  -۱

ندگي و  هاي ز   آموزشي براي كليه کارکنان دانشگاه در زمينه مهارت       

وب همراه بـا    تهيه منابعي به صورت مكت    -۲ از جمله هوش هيجاني   

هـاي    هاي قابل اجرا و كاربردي در زمينه آموزش مؤلفه          دستورالعمل

ــه کارکنــان   ــه هــوش هيجــاني ب ــوط ب هــاي  آمــوزش روش-۳مرب

خودكنترلي در زمينه كنترل خشم و اضطراب و برخورد مناسب بـا            

هـاي    ان و خودآگاهي با تأكيد بر شناخت و تمييز احساس         يدانشجو

هاي نامناسب و افكار غيرمنطقي       حساسمناسب و افكار منطقي از ا     

 هادر کارکنان دانشگاه

  يتشکر و قدردان

 و يمـ ي دکتـر فـروزان کر    سـرکار خـانم   ويـان از جناب آقا   يدر پـا 

ان يـ  و از آقاي و تخصـص   ي فنـ  ي  مـشاوره  ي  ارائـه  ي برا يحه خان يمل

ده يـ هـا حم    روشـن و خـانم     يوسفياهللا   ز نژاد، فضل  يدر عز يدکتر ح 

 و  يي، فرشـته نـارو    ينـب هاشـم   ينبرپور، دکتر ز   ق ي، شمس يمحدث

 ي مورد مطالعه بـه خـاطر همکـار        يها همکاران محترم در دانشگاه   

ز از آن دسـته از      يـ هـا، و ن    نامـه  پرسـش  يمانه شان در گردآور   يصم

نامـه پژوهـشگران را     ل پرسـش  يـ کارکنان محترمـشان کـه بـا تکم       

 ي و قـدردان   يمانه سپاسـگزار  يمشمول لطف خود قـرار دادنـد صـم        

  .گردد يم
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